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Pe de altă parte, acest război ne-a demonstrat că noi, reprezentanții societății civile, suntem o forță,
că în situații de criză știm să ne mobilizăm și să dăm dovadă de solidaritate! Urmare a acestei situații
am înțeles că putem pune umărul la consolidarea parteneriatului dintre autoritățile locale și societatea
civilă. Drept urmare, pe parcursul anului 2022 am dezvoltat un proiect ce ar oferi instrumente viitoare
pentru administrațiile publice locale și organizațiile societății civile pentru a interveni și coopera
eficient în situații de criză, spre binele persoanelor care au nevoie de ajutor.

Am continuat să investim în capacitățile de dezvoltare ale femeilor lidere pentru a ne asigura că
acestea își valorifică pe deplin potențialul și contribuie la dezvoltarea comunităților din care provin.
Am sprijinit tinerii și tinerele din diverse raioane ale țării pentru ca aceștia să devină agenți ai
schimbării și să promoveze egalitatea de șanse printre semenii lor. Fortificarea capacităților
instituționale ale AO „Institutum Virtutes Civilis” a rămas o prioritate pentru noi. În 2022 a fost
îmbunătățită vizibilitatea asociației, în special în rândul publicului larg, prin participarea la emisiuni
radio și TV, întâlniri în regiuni și sporirea activității pe rețelele de socializare. 

AO „Institutum Virtutes Civilis” se regăsește, începând din 2021, în lista organizațiilor beneficiare ale
mecanismului de redirecționare a 2% din impozitul pe venit al persoanei fizice. Mulțumim celor care
au redirecționat o parte din venitul lor în susținerea proiectelor implementate de AO IVC.
Continuitatea proiectelor lansate în 2022 depinde inclusiv și de contribuția Dumneavoastră. Vă
invităm să deveniți partenerul nostru în edificarea unei societăți deschise - una care oferă tuturor
oportunități echitabile de afirmare, fără discriminare. Acest lucru poate fi făcut inclusiv prin
redirecționarea celor 2% din impozitul pe venit, prin indicarea codului fiscal al AO IVC
nr.1017620006548, în declarația dumneavoastră de venit, pe care o prezentați autorităților fiscale
moldovenești la începutul anului. Sperăm să vă avem printre donatorii care finanțează activitățile
noastre. 

Folosind această ocazie, din numele echipei AO „Institutum Virtutes Civilis”, vreau să mulțumesc încă
o dată tuturor partenerilor, susținătorilor și donatorilor noștri pentru buna colaborare și eforturile
întreprinse spre susținerea activităților noastre și promovarea obiectivelor comune. 

Vă mulțumim pentru susținere!
Liliana Palihovici,
Președinta AO „Institutum Virtutes Civilis”

MESAJUL PREȘEDINTEI 
AO „Institutum Virtutes Civilis”

AO „INSTITUTUM VIRTUTES CIVILIS”
RAPORT ANUAL 2022

 

În anul 2022, echipa AO „Institutum Virtutes Civilis” a
rămas fidelă valorilor și priorităților setate încă la fondare:
de fortificare a capacităților instituționale ale organizațiilor
societății civile, de motivare a cetățenilor să se implice în
procesele de guvernare, de promovare a femeilor lidere, a
tinerilor și a egalității de șanse. Trebuie să recunoaștem,
războiul din țara vecină, Ucraina, ne-a luat pe toți prin
surprindere și ne-a lăsat un gust amar. A trebuit să ne
adaptăm din mers la noua realitate, a trebuit să gândim
noi proiecte contra-cronometru, iar în lista lungă de
beneficiari pe care îi sprijină echipa AO „Institutum
Virtutes Civilis” s-au regăsit și mii de refugiați din Ucraina,
în special femei, copii și persoane în etate. 



cercetări în domeniile de interes public; 
elaborarea studiilor tematice; 
granturi pentru finanțarea inițiativelor locale care contribuie la
consolidarea bunei guvernări, promovarea egalității de gen și o mai
bună respectare a drepturilor omului;
asistența consultativă, analiză, evaluare, monitorizare; 
instruiri pentru dezvoltarea capacităților reprezentanților autorităților
publice de toate nivelurile și a reprezentanților societății civile pentru
o bună guvernare și implementare eficientă a reformelor; 
realizarea campaniilor de advocacy și activități de promovare a
educației civice a cetățenilor și încurajarea implicării lor în
implementarea reformelor democratice; 
facilitarea creării și consolidării de platforme pentru dezbateri pe
subiecte de interes public, susținerea implementării proiectelor de
dezvoltare locală.

Despre AO „Institutum Virtutes Civilis”

AO „Institutum Virtutes Civilis” este o asociație obștească ce-și desfășoară activitatea pe
întreg teritoriul Republicii Moldova. Conform statutului, organizația este nonprofit și apolitică. 

Misiunea AO „Institutum Virtutes Civilis” este de a contribui la dezvoltarea statului de drept și
promovarea democrației participative, la sporirea eficienței politicilor publice în domeniile
promovării drepturilor omului, negocierii pentru pace și soluționării conflictelor, dezvoltării de
capacitați pentru buna guvernare, a educației și cercetării, incluziunii și protecției sociale. 

Asociația implementează programe care promovează incluziunea socială a diferitor categorii
marginalizate ale populației (femei, tineri, minorități etnice, persoane cu dizabilități etc.),
dezvoltă campanii de advocacy pe subiecte ce țin de domeniile de activitate, participă în
platforme naționale și internaționale de promovare a drepturilor omului, dialogului pentru
incluziunea negocierilor pentru pace și contribuie la educația cetățenilor de diferite vârste
pentru cetățenie activă. 

Spectrul activităților realizate de AO IVC este foarte larg și cuprinde:
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VALORILE ASOCIAȚIEI

EGALITATE - aplicăm principiul egalității între femei și
bărbați în toate proiectele de dezvoltare și în toate
domeniile de activitate. 

INDEPENDENȚĂ ȘI OBIECTIVITATE – suntem
independenți de orice influențe politice sau ideologice și
încurajăm libertatea de exprimare, gândirea creativă și
critică. 

INTEGRITATE ȘI TRANSPARENȚĂ – toate acțiunile în
realizarea obiectivelor statutare sunt bazate pe principiile
integrității și respectă normele transparenței proceselor. 

DREPTURILE OMULUI - prin proiectele, strategiile,
activitățile și bunele practici implementate, promovăm
drepturile omului. 

PARTENERIATE ECHITABILE - în colaborarea cu alți
parteneri, ne bazăm pe egalitate, respect reciproc,
încredere și solidaritate.
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PROIECTELE IMPLEMENTATE ÎN ANUL
2022
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„Tinerii și tinerele pentru egalitate și
nediscriminare – etapa II”, implementat în
cadrul programului regional „Împreună
împotriva stereotipurilor de gen și a
violenței în bază de gen”, finanțat de
Uniunea Europeană și implementat în
comun de UN Women și UNFPA; Proiectul
a fost implementat pe teritoriul raioanelor
Ialoveni, Strășeni, Fălești și Rezina;

„Parteneriate Locale pentru abilitarea
femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” a
fost realizat în parteneriat cu Centrul
„CONTACT-Cahul”, cu suportul financiar al
Uniunii Europene și implementat de UN
Women Moldova, în parteneriat cu UNICEF
Moldova, în cadrul proiectului european
EVA „Promovarea egalității de gen în
raioanele Cahul și Ungheni”.

„Consolidarea efortului Moldovei în
contextul crizei refugiaților”, implementat
cu suportul financiar al Consiliului Danez
pentru Refugiați (DRC). Proiectul a fost
implementat pe teritoriul raioanelor
Ialoveni, Strășeni și mun. Chișinău;

„Consolidarea parteneriatului public-privat
pentru un răspuns eficient la criza
refugiaților în Moldova”, cu susținerea UN
Women și finanțat de Fondul de Asistență
Umanitară al Femeilor pentru Pace.
Proiectul este implementat în Anenii Noi,
Cahul, Orhei, Căușeni și Ștefan Vodă;

„Parteneriate pentru liderismul femeilor
și bună guvernare”, realizat în
parteneriat cu Fundația „Friedrich
Ebert” Moldova, cu suportul financiar al
Uniunii Europene și Friedrich-Ebert-
Stiftung (anul doi de implementare);

„Organizațiile societății civile acționează
pentru servicii sociale mai bune”, realizat în
parteneriat cu Fundația Soros Moldova
(FSM) și Keystone Moldova (KM), finanțat
de Uniunea Europeană și co-finanțat de
FSM (anul doi de implementare);
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„PARTENERIATE PENTRU
LIDERISMUL FEMEILOR ȘI BUNĂ

GUVERNARE”. 
Proiectul implementat de AO
„Institutum Virtutes Civilis” în

parteneriat cu Fundația „Friedrich
Ebert” Moldova, cu suportul

financiar al Uniunii Europene și
Friedrich-Ebert-Stiftung. Perioada

de implementare: Aprilie 2021-
Aprilie 2024.

SCOPUL PROIECTULUI 
 

Consolidarea capacităților actorilor societății civile din Republica Moldova pentru a
spori implicarea lor în procesele de guvernare și schimbarea în bine a comunităților
din care fac parte. Proiectul se desfășoară în patru raioane pilot – Rezina, Telenești,
Ialoveni și Strășeni. 

Abilitarea și sporirea capacităților organizațiilor societății civile (OSC),
organizațiilor comunitare (OC) și ale Grupurilor de Acțiune Locală (GAL)
pentru a influența procesele de elaborare a politicilor la nivel local și
național prin dezvoltarea și monitorizarea procesului de implementare a
politicilor publice; promovarea conceptului de bugetare participativă,
transparență la nivel administrativ, inclusiv în domeniul achizițiilor
publice, și promovarea politicilor publice sensibile la aspectele de gen; 
Dezvoltarea capacităților factorilor decizionali de la toate nivelurile pentru
a elabora și implementa politici publice, inclusiv politici sensibile la
aspectele de gen și pentru a coopera eficient cu OSC, OC și GAL, în
scopul asigurării unui proces participativ și incluziv de elaborare a
politicilor publice; 
Sporirea capacităților femeilor și fetelor în vederea participării la
procesele de luare a deciziilor; 
Creșterea gradului de conștientizare a publicului privind rolul femeilor în
procesele de bună guvernare și importanța asigurării oportunităților egale
pentru participarea femeilor în procesele sociale, economice și politice.

OBIECTIVE SPECIFICE 
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REZULTATE OBȚINUTE ÎN 2022

200 de femei din întreaga țară, inclusiv UTA Găgăuzia, și-au dezvoltat capacitățile de
lidere în cadrul Academiei de liderism „Femeile pentru bună guvernare”. Ele au beneficiat
pe parcursul anului 2022 de 20 de instruiri cu următoarele tematici: rolul femeilor în
procesul de luare a deciziilor; legislația electorală; comunicare publică, cu accent pe
elaborarea discursului public; elaborarea planului de dezvoltare personală și a declarației
de misiune. 

36 de reprezentanți ai asociațiilor obștești, grupurilor de inițiativă locală și grupurilor de
acțiune locală din țară și-au consolidat cunoștințele și abilitățile în domeniul bunei
guvernări (transparență decizională, elaborarea participativă a politicilor publice,
anticorupție, integritatea APL-urilor și monitorizarea achizițiilor publice). Instruirea a avut
loc în două sesiuni, prima fiind organizată în decembrie 2021, iar cea de-a doua în
februarie 2022. În cadrul celei de-a doua instruiri, participanții s-au familiarizat cu
principiile de bază și elementele bunei guvernări, transparența și accesul la informație,
precum și cu etapele și instrumentele de implicare a cetățenilor în procesul de bună
guvernare și elaborare participativă a politicilor publice. 

4 ateliere de lucru în domeniul bunei guvernări au fost desfășurate pe parcursul lunii
martie 2022 în cele patru raioane pilot ale proiectului – Rezina, Telenești, Ialoveni și
Strășeni – facilitate de reprezentanții OSC-urilor instruiți de AO IVC în domeniul bunei
guvernări. Scopul acestor ateliere a fost de a stimula discuțiile privind implicarea
cetățenilor în promovarea bunei guvernări. În cadrul atelierelor, împreună cu societatea
civilă și autoritățile publice locale, facilitatorii au elaborat planuri de acțiuni de implicare
locală. 
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50 de persoane au fost instruite în domeniul elaborării și monitorizării politicilor publice
din perspectiva de gen. La instruire au participat factori de decizie din cadrul autorităților
publice centrale locale, precum și reprezentanți ai organizațiilor societății civile din
raionale țintă ale proiectului. În cadrul atelierului de lucru, participanții și participantele și-
au dezvoltat cunoștințele și abilitățile privind conceptul de politici publice din perspectiva
de gen, de ce elaborarea și monitorizarea politicilor sensibile la gen sunt importante
pentru dezvoltarea unui dialog social și democratic între diferiți actori sociali, inclusiv
autorități, ținând cont de necesitățile și interesele bărbaților și femeilor în elaborarea
documentelor de politici publice. În cadrul instruirii, participanții și participantele au reușit
să identifice pașii necesari pentru analiza politicilor și aplicarea datelor și evidențelor în
procesul de integrare a dimensiunii de gen în elaborarea și evaluarea politicilor.

22 de reprezentante ale administrațiilor publice locale din raioanele Ialoveni, Strășeni,
Rezina și Telenești, precum și organizațiilor ne-comerciale naționale și locale, din cadrul
raioanelor partenere, au participat la o instruire de formare de formatori/formatoare
pentru realizarea auditului de gen și elaborarea Planului de acțiuni pentru asigurarea
egalității de gen. Scopul general al instruirii a constat în formarea unei echipe de
formatori/formatoare naționali/le, care vor crea și dezvolta capacități și abilități în rândul
reprezentanților/telor autorităților publice și a organizațiilor societății civile privind
realizarea auditului de gen și elaborarea Planurilor de acțiuni pentru asigurarea egalității
de gen în entitățile publice. Realizarea auditului de gen în cadrul entităților publice
reprezintă un mecanism pentru aprecierea gradului de respectare a dimensiunii de gen în
cadrul entităților publice, iar Planul pe egalitatea de gen servește ca instrument de
operaționalizare a măsurilor necesare asigurării egalității de gen – ambele fiind
determinate de asumarea setului de acte normative naționale și angajamente
internaționale, ce prevăd asigurarea și integrarea egalității de gen în politicile și serviciile
publice elaborate/promovate/furnizate de autorități.
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180 de reprezentanți și reprezentante ai Organizațiilor societății civile (OSC) și
Administrațiilor publice locale (APL) din cele patru raioane pilot - Rezina, Ialoveni, Telenești
și Strășeni, au participat la șase sesiuni de instruire privind elaborarea politicilor și
strategiilor ce țin cont de dimensiunea de gen. Instruirea a fost realizată în două module. La
primul modul, participanții și participantele au fost instruiți cum să elaboreze politici publice
sensibile la gen, de ce este important să le consulte public și cum să conlucreze
reprezentanții APL și cei din cadrul OSC-urilor pentru monitorizarea eficientă a
implementării acestor politici din perspectiva respectării dimensiunii de gen. În cadrul celui
de-al doilea modul accentul a fost pus pe dezvoltarea capacitățile OSC și APL pentru
realizarea auditului de gen al politicilor publice și elaborarea Planurilor de acțiune în
domeniul egalității de gen. 

4 Rapoarte de audit de gen au fost realizate de către Consiliile raionale din Telenești,
Strășeni, Rezina și Ialoveni, cu suportul oferit de AO IVC și FES Moldova. Rapoartele au
inclus analiza de facto a politicilor publice locale și cadrului operațional și instituțional din
perspectiva de gen, identificându-se lacunele și provocările acestor documente și în
asigurarea oportunităților echitabile de afirmare și participare pentru femei și bărbați.
Fiecare raport a inclus și o listă de recomandări referitoare la modul în care politicile
promovate de administrația locală de nivelul II ar trebui ajustate pentru a răspunde mai
bine la necesitățile specifice ale femeilor și bărbaților. Cele patru rapoarte au fost
prezentate și discutate public în cadrul a patru evenimente de pledoarie organizate în
fiecare din raioanele cheie. 

4 planuri de acțiuni în domeniul egalității de gen au fost elaborate cu sprijinul AO IVC în
parteneriat cu APL-urile de nivelul II și OSC-urile din raioanele Rezina, Ialoveni, Telenești și
Strășeni având la bază concluziile și recomandările rapoartelor auditului de gen. Aceste
planuri au fost elaborate de grupuri de lucru create de autoritățile locale de nivelul II, din
care au făcut parte reprezentanți ai APL, OSC – în jur de 15 persoane în fiecare grup de
lucru. Procesul de elaborare a planurilor pentru egalitate de gen a încurajat consolidarea
dialogului și parteneriatului dintre APL și OSC în procesele de elaborare a documentelor de
politici publice, în special cele ce se referă la egalitatea de gen. 



1 Târg al OSC-urilor a fost desfășurat de Ziua Europei 2022, în orașul Chișinău. AO IVC a
facilitat participarea reprezentanților a peste 30 organizații ale societății civile, care au
informat vizitatorii despre realizările lor și sprijinul pe care îl oferă beneficiarilor din
Republica Moldova. OSC-urile participante au fost  asigurate cu spațiu expozițional pentru
a-și promova activitățile, produsele și serviciile având posibilitatea să-și expună materialele
de vizibilitate. De asemenea, Târgul OSC-urilor a reprezentat o oportunitate excelentă
pentru a crea noi parteneriate.

Pe lângă Târgul OSC-urilor, AO „Institutum Virtutes Civilis” a organizat în cadrul Zilelor
Europei o dezbatere publică la tema „Parteneriate pentru dezvoltarea serviciilor sociale” cu
participarea lui Marcel Spatari, Ministrul Muncii și Protecției Sociale Victoriei Neaga,
Manageră de proiecte în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, Lilianei
Gherman, Directoarea Departamentului Sănătate Publică, Fundația Soros Moldova,
Marianei Ianachevici, Directoarea Asociației pentru Abilitarea Copilului și Familiei „AVE
COPIII”, Marcelei Dilion, Manageră Program în cadrul I.P. Keystone Moldova, Nataliei
Postolachi, Directoarea Asociației Obștești „CASMED”, Lilianei Palihovici, Președinta AO
„Institutum Virtutes Civilis” și Anei Mihailov, Directoarea de țară FES Moldova. În cadrul
dezbaterii ne-am propus să discutăm despre dezvoltarea parteneriatelor dintre autorități și
organizațiile societății civile, identificând astfel pârghii eficiente pentru o colaborare
eficientă între acestea, în interesul cetățenilor.
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3 Note de politici au fost realizate pe parcursul anului 2022. Documentele au analizat
problemele din domenii cheie pentru dezvoltarea societății Republicii Moldova. O analiză a
fost dedicată „Elementelor de inechitate în stabilirea pensiei minime în R. Moldova: cauze,
consecințe și soluții de remediere”, cea de-a doua notă de politici a cercetat „Reflecțiile
privind gradul de integrare a dimensiunii de gen în cadrul Strategiei Naționale de
Dezvoltare Moldova Europeană 2030”, iar cea de-a treia analiză a fost dedicată „Femeilor
în știință și cercetare: provocări în calea asigurării egalității de gen și politici recomandate”.
Constatările și recomandările au fost prezentate în evenimente publice cu participarea
reprezentanților societății civile, Parlamentului, Guvernului, patronatelor, sindicatelor,
mediul academic etc. Recomandările notelor de politici au fost transmise actorilor publici
vizați. 

8 emisiuni Radio au fost realizate în parteneriat cu postul public de radio și 2 emisiuni TV
au fost elaborate în cooperare cu postul public de televiziune Moldova 1. În cadrul acestora
s-au abordat subiecte relevante privind implicarea femeilor în procesele de bună guvernare
și modul în care asigurarea șanselor egale contribuie la o dezvoltare mai intensă, dar și
sustenabilă a comunităților din Republica Moldova. 
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Subiectele-cheie abordate în timpul emisiunilor radio au fost: provocările femeilor în timpul
crizei pandemice și cum pot fi depășite acestea; situația femeilor refugiate din Ucraina -
nevoi, provocări și soluții; combaterea stereotipurilor de gen în alegerea unei cariere;
feminizarea educației în Republica Moldova și implicații de gen; accesul femeilor din mediul
rural la servicii de asistență medicală; promovarea implicării bărbaților în sistemul
educațional în calitate de profesori și educatori; cum este să fii antreprenor în Republica
Moldova: cu ce provocări se confruntă tinerii antreprenori; creșele – o soluție pentru
mamele care doresc să muncească în timpul concediului de maternitate.

Subiectele-cheie abordate în cadrul emisiunilor TV au fost: (1) provocările cu care se
confruntă femeile în încercarea de a obține finanțare pentru dezvoltarea propriilor afaceri și
(2) care sunt angajamentele Republicii Moldova privind egalitatea de gen ca parte a
parteneriatului Republica Moldova - Uniunea Europeană.

1 vizită de studiu la Bruxelles, Belgia, a fost organizată în perioada 14-18 noiembrie
2022. În cadrul acesteia, 20 de absolvente ale Academiei de liderism „Femeile pentru buna
guvernare” au avut posibilitatea să discute cu reprezentanții NATO, ai Parlamentului
European, Comisiei Europene, Serviciului European de Acțiune Externă, ai Comitetului
Economic și Social European etc. Discuțiile cu oficialii europeni s-au axat pe domenii
precum egalitatea de gen, importanța implicării femeilor la nivel local și național, dar și rolul
femeilor în procesele de pace și securitate. 
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„ORGANIZAȚIILE SOCIETĂȚII
CIVILE ACȚIONEAZĂ PENTRU
SERVICII SOCIALE MAI BUNE”.
Proiectul este implementata în
parteneriat cu Fundația Soros

Moldova (FSM) și Keystone
Moldova (KM), finanțat de Uniunea
Europeană și co-finanțat de FSM.
Perioada de implementare: Aprilie

2021 – Martie 2024.  

SCOPUL PROIECTULUI 
 

Împuternicirea organizațiilor societății civile (OSC) din domeniul social pentru a
deveni piloni puternici în dialogul de politică socială și în consolidarea comunității

incluzive pentru grupurile vulnerabile.
 
 

Dezvoltarea capacităților a cel puțin 40 de OSC din domeniul social
pentru crearea și implementarea serviciilor sociale accesibile și durabile

pentru grupurile vulnerabile;

Crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea sustenabilității financiare
a OSC din domeniul social, în special a serviciilor sociale contractate din

fonduri publice, și facilitarea dialogului politic;

Consolidarea rolului societății civile în formarea comunităților incluzive.

OBIECTIVE SPECIFICE 
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REZULTATE OBȚINUTE ÎN 2022
2 traininguri organizate pentru 38 de reprezentanți ai 35 de OSC-uri din domeniul
social, în cadrul cărora au fost dezvoltate capacitățile lor de atragere de fonduri. De
asemenea, au fost consolidate și diversificate cunoștințele organizațiilor necomerciale ce
oferă servicii sociale privind metodele și procesele de atragere și de colectare de fonduri,
inclusiv pe partea care vizează evaluarea nevoilor organizaționale, înțelegerea profundă a
donatorilor, planificarea și implementarea diverselor metode de fundraising, construirea
de relații de parteneriat valoroase cu finanțatorii organizației.

Ghidul de bune practici și metode inovative de atragere de fonduri pentru organizațiile
necomerciale a fost elaborat și publicat de AO IVC în cadrul acestui proiect, pentru a
asista metodologic organizațiile necomerciale din Republica Moldova în diversificarea și
inovarea metodelor utilizate de către acestea în atragerea de fonduri (fundraising), atât
de la entitățile de drept privat, cât și public. Scopul ghidului e ca OSC-urile în timp să
devină sustenabile din punct de vedere financiar, dezvoltând capacitatea de a oferi
servicii sociale comunităților în care activează. Ghidul include și exemple de activități ce
urmăresc atragerea de fonduri și de procese de fundraising cât mai relevante în contextul
Republicii Moldova, precum și oferă recomandări practice ce să faciliteze procesul de
asimilare a noilor metode de atragere de fonduri pentru organizații. 
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35 OSC-uri au fost instruite pentru a-și dezvolta capacitățile de asigurare a durabilității
financiare organizaționale. Organizațiile ce au beneficiat de asistență și instruire au
elaborat 34 de planuri de sustenabilitate financiară. Aceste OSC-uri au beneficiat de
activități de mentorat pentru elaborarea planurilor, dar și de asistență tehnică în procesul
de monitorizare a implementării planurilor organizaționale de sustenabilitate financiară.
 

Elaborarea metodologiei de calculare a costurilor de servicii sociale. AO IVC, în
parteneriat cu FSM și Keystone Moldova, a lansat procesul de elaborare a metodologiei de
calculare a costului pentru câteva tipuri de servicii sociale, iar în acest scop a fost creat, prin
ordinul ministrului Muncii și Protecției Sociale, Grupul de lucru privind coordonarea
procesului de elaborare a metodologiei de calcul a costurilor pentru servicii sociale. Grupul
este constituit din 35 membri, care reprezintă Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și
Protecției Sociale, Direcțiile Asistență Socială și Finanțe ale Consiliilor Raionale, inclusiv
OSC-urile din domeniul social. AO IVC oferă expertiză și asistență de secretariat acestui
grup de lucru. În procesul de elaborare a metodologiei au fost colectate datele cu privire la
costurile serviciilor sociale prestate în ultimii trei ani (2020-2022). Totodată, a fost realizată
analiza nomenclatorului Serviciilor sociale și a reglementărilor ce țin de organizarea și
funcționarea prestatorilor de servicii sociale precum și a standardelor minime de calitate.
Conceptul metodologiei de calculare a costurilor serviciilor sociale a fost prezentat și
discutat la ședințele organizate cu participarea membrilor grupului de lucru. 
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Ghidul/Instrucțiunea cu privire la procedurile de contractare a serviciilor sociale din
fonduri publice a fost elaborat în versiune de proiect. Necesitatea elaborării acestui ghid
reiese din lipsa unui mecanism eficient de contractare a serviciilor sociale din fonduri
publice. Scopul ghidului este de a oferi autorităților publice centrale și locale, OSC-urilor
și altor părți interesate un cadru comprehensiv referitor la procedurile de achiziționare a
serviciilor sociale din fonduri publice, oferindu-le modele de acte pentru contractarea
serviciilor sociale în vederea stimulării participării OSC-urilor la concursuri de achiziții
publice pentru prestarea serviciilor sociale. În scopul realizării acestui document s-a
efectuat chestionarea reprezentanților a 28 de OSC-uri și a 28 de APL-uri în vederea
identificării provocărilor și specificului aplicării procedurilor de achiziție publică a
serviciilor sociale din fonduri publice.  

Campania de advocacy pentru popularizarea serviciilor sociale și creșterea suportului
pentru adoptarea metodologiei de calcul a costurilor pentru servicii sociale. Au fost
realizate trei interviuri cu manageri ai instituțiilor private prestatoare de servicii sociale și
cu funcționari din domeniul social. Acestea au fost distribuite în mass-media. În cadrul
interviurilor au fost abordate subiecte ce țin de impulsionarea interesului sectorului privat
pentru dezvoltarea serviciilor sociale, necesitatea aprobării unei metodologii cadru de
stabilire a prețurilor pentru serviciile sociale etc. 
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„TINERII ȘI TINERELE PENTRU
EGALITATE ȘI NEDISCRIMINARE

– etapa II”. Proiectul a fost
implementat de AO „Institutum

Virtutes Civilis” în cadrul
programului regional „Împreună

împotriva stereotipurilor de gen și
a violenței în bază de gen”,

finanțat de Uniunea Europeană și
implementat în comun de UN

Women și UNFPA. 

SCOPUL PROIECTULUI 
 

De a contribui la dezvoltarea capacităților tinerilor pentru a deveni „agenți” ai
schimbărilor pozitive și de a se implica în activități ce contribuie la „spargerea”
stereotipurilor de gen și a normelor sociale discriminatorii. 

 
 
 

Dezvoltarea capacităților tinerilor și adulților din APL, instituții
educaționale formale și non-formale care lucrează cu tinerii din raioanele
Fălești și Strășeni, pentru a contribui la prevenirea și eliminarea tuturor
formelor de discriminare împotriva femeilor și tinerilor, prin abordarea
înțelegerii societății a impactului negativ al stereotipurilor de gen și al
inegalității de gen asupra dezvoltării durabile.

Creșterea gradului de conștientizare de către publicul larg din raioanele
Fălești și Strășeni cu privire la importanța eliminării tuturor formelor de
discriminare.

OBIECTIVE SPECIFICE 
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REZULTATE OBȚINUTE ÎN 2022
26 de tineri din raioanele Fălești și Strășeni au fost instruiți de actori profesioniști din
Chișinău cum să joace într-o piesă de teatru social pentru a transmite un mesaj
convingător și educativ referitor la impactul negativ al discriminării și stereotipurilor de
gen asupra dezvoltării personalității, precum și a societății. Tinerii actori au beneficiat de
peste 20 repetiții coordonate alături de regizori, scenariști și actori profesioniști, după
care s-au implicat într-un turneu în raioanele Rezina, Ialoveni și Fălești, unde au prezentat
spectacolul de teatrul social „Un dar pentru tine”.

4 spectacole de teatru social „Un dar pentru tine” au fost jucate în raioanele Fălești,
Ialoveni și Rezina cu scopul de a spori gradul de informare și conștientizare a publicului
tânăr și adult din aceste raioane a impactului negativ al stereotipurilor de gen și al
discriminării asupra dezvoltării și formării unei personalități. 1100 de persoane tinere și
adulți din raioanele Ialoveni, Rezina și Fălești au vizionat spectacolele de teatru social
prezentate de 2 echipe de tineri actori (26 fete și băieți) din raioanele Strășeni și Fălești,
instruiți și antrenați în cadrul acestui proiect. 
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1100 de spectatori au fost prezenți la cele 4 spectacole de teatrul social și la discuțiile
pre și post spectacol. Publicul nu doar a vizionat această piesă de teatru social pusă în
scenă de către tineri, dar a participat și la o discuție moderată după spectacol, unde și-au
expus părerea referitor la cele vizionate, au împărtășit experiențe proprii și și-a exprimat
opinia vis-a-vis de modul în care stereotipurile de gen influențează viața de zi cu zi. Peste
717 spectatori au completat chestionarele de evaluare la finalul evenimentului, dintre
care 75,3% au declarat stereotipurile drept o problemă majoră. Marea majoritate a
participanților a menționat că, după ce a urmărit spectacolul și a discutat cu experții, și-a
schimbat atitudinea față de stereotipurile de gen.

72 de tineri din raionale Fălești și Strășeni au participat la un training realizat în trei
module: „egalitatea de gen”, „social media” și „managementul proiectelor”. Urmare a
acestor traininguri, AO „Institutum Virtutes Civilis” a lansat un concurs la care au putut
participa echipe de tineri și tinere din cele două raioane, prezentând proiecte de
promovare a egalității de gen. Nouă inițiative locale din ambele raioane au fost susținute
cu granturi de 20 000 de lei fiecare.

6 discuții și dezbateri au fost organizate în școlile din Ialoveni și Rezina, cu participarea a
334 de elevi și eleve din diferite localități ale celor două raioane. Discuțiile s-au axat pe
tema egalității de gen și combaterea stereotipurilor de gen. „Ce înseamnă egalitate de
gen”, „De ce este important să dăm dovadă de toleranță”, „Cum asigurăm egalitatea de
șanse pentru fete și băieți” – sunt doar câteva dintre întrebările ce au fost analizate în
cadrul discuții desfășurate în mai multe licee din raioanele Rezina și Ialoveni. 
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9 PROIECTE ȘI INIȚIATIVE ALE TINERILOR DIN RAIOANELE FĂLEȘTI
ȘI STRĂȘENI AU FOST SUSȚINUTE ȘI FINANȚATE. MAI JOS

PREZENTĂM ACTIVITĂȚILE-CHEIE ALE ACESTOR INIȚIATIVE:

Asociația pentru Promovarea Tineretului Secolului XXI, din Vorniceni, Strașeni.

Adolescenții și adolescentele din cadrul Asociației pentru Promovarea Tineretului
Secolului XXI, din Vorniceni, Strășeni, le-au vorbit oamenilor din satele megieșe despre
egalitatea de gen și nediscriminare, despre stereotipuri și prejudecăți. Activitatea a luat
forma unei campanii de informare cu genericul „Caravana egalității de gen” și s-a
desfășurat în mai multe localități din raion: Vorniceni, Lozova, Dolna, Micleușeni, Bucovăț
și mun. Strășeni. Tinerii au împărțit pliante, au stat de vorbă cu localnicii, au adresat
întrebări și au căutat împreună răspunsuri.

Grupul de inițiativă al elevilor din Gimnaziul Voinova

În satul Voinova, din raionul Strășeni, cupluri de adulți, dar și tineri – băieți și fete, și-au
dat întâlnire în gimnaziul din localitate pentru a discuta despre egalitatea de gen, despre
stereotipuri de gen și cum pot fi acestea evitate în viața de cuplu. Considerăm că tema
este mai actuală ca oricând, or un recent studiu realizat de UNFPA Moldova și UN
Women în raioanele Strășeni și Fălești a arătat că stereotipurile de gen condiționează
poziții inegale pentru femei și bărbați. Opt din zece femei susțin că, în familiile lor,
bărbatul este cel care ia principalele decizii. Această activitate a fost organizată de grupul
de inițiativă al elevilor din Gimnaziul Voinova ce întrunește adolescenți și adolescente
care pledează pentru egalitate și nediscriminare.



Proiectul „Profesiile nu au gen. Alegerea îți aparține”

„Profesiile nu au gen. Alegerea îți aparține” – cu acest slogan, în incinta liceului teoretic
„Ion Vatamanu”, din mun. Strășeni, s-a desfășurat un festival al meseriilor. Elevi și eleve
din liceu au făcut schimb de roluri și meserii. Bunăoară, băieții au avut posibilitatea să-și
încerce „puterile” în calitate de frizeri, iar fetele de programatoare. „Stereotipurile și
prejudecățile de gen sunt din alt secol! Noi vrem să ne trăim viața după propriile reguli.
Am invitat la acest festival elevi din clasele gimnaziale pentru că ne dorim un viitor liber
și mai bun pentru ei”, a spus Olga Todorova, elevă în clasa a 12, coordonatoare a
proiectului.

Grupul de inițiativă al elevilor din Gimnaziul Voinova

În satul Voinova, din raionul Strășeni, cupluri de adulți, dar și tineri – băieți și fete, și-au
dat întâlnire în gimnaziul din localitate pentru a discuta despre egalitatea de gen, despre
stereotipuri de gen și cum pot fi acestea evitate în viața de cuplu. Considerăm că tema
este mai actuală ca oricând, or un recent studiu realizat de UNFPA Moldova și UN
Women în raioanele Strășeni și Fălești a arătat că stereotipurile de gen condiționează
poziții inegale pentru femei și bărbați. Opt din zece femei susțin că, în familiile lor,
bărbatul este cel care ia principalele decizii. Această activitate a fost organizată de grupul
de inițiativă al elevilor din Gimnaziul Voinova ce întrunește adolescenți și adolescente
care pledează pentru egalitate și nediscriminare.

Proiectul „Societate fără discriminare”

Elevi și eleve din satele Bocani și Burghelea, din raionul Fălești, au făcut schimb de roluri.
Mai exact, băieții au fost îndemnați să calce o cămașă și să prepare o salată, iar fetele să
bată cuie și să repare o veioză. Ideea a aparținut grupului de inițiativă „Societate fără
discriminare”. Tinerele și tinerii implicați în concurs au ajuns la concluzia că este greșit să
împarți treburile casnice pe categorii „pentru fete” sau doar „pentru băieți”.
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https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Ion-Vatamanu-Munstr%C4%83%C8%99eni-119976075371221/?__cft__%5b0%5d=AZVsUd-UhOqId9jKOhH6or7R2hfxQ956xIUXALOGPa6sgQYaJGwnfIYPlGP88uO-TxB9G7ohP-9B2I-uKG7aG69UddpJunQJijh--pAuoF3cagUHHdYDnSBMt4yU807EWHNw9dqlcXC6j2TXr4Fx2VQCiHLHGXeOjuABYOVsJnn3vpEC2_-stdJ41-bs51YknsmCHRWjDMyF7i5_rB2J-_ot&__tn__=kK-R
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Proiectul „Femeia între timp și secole”

„Tinerii și tinerele pentru egalitate de gen și nediscriminare” – ghidați de acest îndemn,
elevi și eleve din satele Pîrlița și Mărăndeni, au jucat un meci amical de volei. E vorba de
adolescentele și adolescenții din gimnaziile „Tudor Dron” din satul Mărăndeni și „Dimitrie
Cantermir” din Pîrlița. Ideea a aparținut grupului de inițiativă din Mărăndeni – „Femeia
între timp și secole”. De ce s-a insistat anume pe o activitatea sportivă? Pentru că o minte
sănătoasă se dezvoltă doar într-un corp sănătos, prin urmare este importantă asigurarea
egalității de gen prin promovarea, implicarea și participarea atât a băieților, cât și a fetelor
la diverse activități sportive.

Grupul de inițiativă ToZDIV

Grupul de inițiativă ToZDIV a organizat, în cadrul proiectului, dezbateri publice pe
marginea egalității de gen și a invitat participanții la dezbateri să ia parte la jocuri
inteligente. Astfel, la liceu „Diomid Gherman”, din Risipeni, Fălești, a avut loc Concursul
de desene și slogane cu genericul „Stop Discriminarea, Stop Violența”. Scopul
concursului a fost sensibilizarea copiilor și maturilor asupra problemei violenței și
discriminării. La concurs au participat 60 de copii, care au prezentat 65 de lucrări, dintre
care în 26 a fost dezvăluită tema nediscriminării, iar în 39 cea a non-violenței. 

Grupul de inițiativă „First 4ever”

Un grup de elevi și eleve din satul Pănășești, Strășeni, au ales să-și petreacă timpul liber
într-un mod util și ingenios: s-au implicat în activități de promovare a egalității de gen.
Acestea au fost organizate de grupul de inițiativă „First 4ever” ce întrunește adolescenți
și adolescente care pledează pentru egalitate și nediscriminare. Astfel, urmând motto-ul
„Evită conștient stereotipurile și prejudecățile”, tinerii au organizat o dezbatere publică la
care au invitat elevi din clasele gimnaziale și cărora le-au explicat, prin jocuri și desene, ce
înseamnă egalitatea de gen.
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AO „Tezaur Creativ”

AO „Tezaur Creativ” din Strășeni, a organizat, pe parcursul lunii noiembrie 2022, discuții
publice la care s-a vorbit despre importanța promovării egalității de gen. „Prin aceste
activități ne-am adresat, de fapt, semenilor noștri. Mesajul nostru e că noi suntem
regizorii propriei vieți. De noi depinde ce viitor vom avea, prin urmare nu trebuie să ne fie
frică de propriile idei și dorințe. Suntem liberi să fim altfel”, a fost mesajul Simonei Luca,
vicepreședinta Asociației.

Proiectul „Ca să începi de undeva bine, începe cu tine”

Tineri și tinere din orașul Fălești și care se implică activ în inițiativele Centrului de Creație
și Agrement pentru Copii și tineri „Eleonora Găină” au organizat masa rotundă
„Diseminarea bunelor practici cu privire la rolul femeilor și bărbaților în câmpul muncii”.
Activitatea a fost una productivă, mai ales că la ea au participat și adulți din localitate, iar
tinerii și tinerele din cadrul proiectului au putut să facă schimb de idei asupra egalității de
gen.
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8 mesaje creative ale tinerilor au fost premiate în cadrul unui concurs de mesaje despre
cum văd tinerii și tinerele combaterea stereotipurilor și promovarea egalității de gen. La
concurs au fost depuse 35 de dosare, iar mesajele au fost prezentate în format video,
text sau desen. Tinerele și tinerii premiați au primit gadgeturi ce le vor permite să
acționeze în continuare ca agenți ai schimbării printre semenii din localitățile lor,
promovând toleranța, respectarea demnității fetelor și băieților, contribuind la dezvoltarea
unei societăți incluzive. 

129 de tineri refugiați ucraineni și familiile acestora au fost ajutați cu produse de igienă
și rechizite din raionale Fălești și Rezina. De asemenea, familiile refugiate au fost
implicate în diverse activități ale proiectului. Bunăoară, au fost invitați la prezentarea
spectacolului „Un dar pentru tine” a cărui scop a fost să scoată în evidență stereotipurile
și prejudecățile cu care se confruntă societatea, dar mai ales să le arate tinerilor cum le
pot depăși. Printre spectatori s-au numărat zeci de persoane din Ucraina.
În cadrul proiectului au fost amenajate și 2 spații prietenoase în cadrul instituțiilor publice
vizitate constant de tinerii și tinerele refugiate în raioanele Fălești și Rezina. 
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„PARTENERIATE LOCALE PENTRU ABILITAREA FEMEILOR DIN RAIOANELE CAHUL
ȘI UNGHENI”. Proiectul a fost implementat de AO IVC în parteneriat cu Centrul

„CONTACT-Cahul”, cu suportul financiar al Uniunii Europene și implementat de UN
Women în parteneriat cu UNICEF Moldova în cadrul proiectului european EVA

„Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”. 
 

SCOPUL PROIECTULUI 

Promovarea activă a principiilor egalității de gen în strategiile de dezvoltare
locală, atât în procesele decizionale cât și în cele care vizează planificare
bugetară din raioanele Cahul și Ungheni.

Consolidarea capacităților Organizațiilor Societății Civile (OSC),
Organizațiilor Comunitare (OC), Grupurilor de Femei cu Inițiativă (GFI) și
Autorităților Publice Locale (APL) pentru a participa la promovarea și
protecția drepturilor femeilor;

Consolidarea parteneriatelor între Organizațiile Societății Civile,
Organizațiile Comunitare și Autoritățile Publice Locale pentru dezvoltarea
Planurilor Locale de Promovare a Egalității de Gen;

Implementarea proiectelor comunitare care promovează egalitatea de
gen în raioanele Cahul și Ungheni;

Conștientizare sporită a publicului cu privire la importanța eliminării
tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor.

OBIECTIVE SPECIFICE 
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REZULTATE OBȚINUTE ÎN 2022
9 Strategii de Dezvoltare Locală din perspectiva dimensiunii de gen au fost elaborate
pentru localitățile Zagarancea, Pîrlița, Ungheni, Larga Veche, Slobozia Mare, Văleni,
Cahul, Zîrnești și Andrușul de Joi. De asemenea, au fost realizate 3 Planuri Locale de
Promovare a Egalității de Genpentru localitățile Măcărești, Rădenii Vechi, Manoilești. În
vederea realizării acestor documente au fost selectați șase experți ce au oferit
consultanță APL-urilor din localitățile menționate. Au fost formate 12 grupuri de lucru
comunitare ce au participat activ la procesul de elaborare a documentelor. La fel,
reprezentanții APL-urilor din localitățile menționate au fost asistate în elaborarea
Strategiilor de dezvoltare a localității, astfel încât acestea să fie sensibile la dimensiunea
de gen. În total, au fost organizate 48 sesiuni de mentorat pentru cele 12 comunități din
Cahul și Ungheni pentru integrarea dimensiunii de gen în politicile și documentele APL.

6 proiecte/inițiative locale ce promovează abilitarea femeilor la nivel local din
Zagarancea, Pîrlița, Rădenii Vechi, Cahul, Andrușul de Jos și Zîrnești au fost finanțate în
cadrul proiectului. 
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OSC-ul „Totul pentru Copil” din Pîrlița, alături de primăria satului Pîrlița au implementat
proiectul „Copii egali - șanse egale”. Bugetul proiectului a fost de: 85 119,42 MDL. În
cadrul proiectului a fost amenajat un spațiu pentru activități recreative de care vor
beneficia peste 200 de copii și părinți din satul Pîrlița. Inițiativa a avut ca scop
dezvoltarea activismului civic în mediul rural; stabilirea relațiilor de parteneriat a OSC-ului
„Totul pentru copil” cu administrația locală prin participarea grupului de inițiativă a
organizației la ședințele consiliului local; implicarea localnicilor în proiectarea și
amenajarea spațiului de joacă; dotarea spațiului cu echipamente sigure de joacă pentru
copii etc.

Grupul de inițiativă locală Andrușul de Jos, Cahul, alături de primăria localității, a
implementat proiectul „Egalitate cu acces în totalitate” a cărui buget este de 65 020
MDL. Scopul general al proiectului a fost implicarea familiilor tinere, social vulnerabile, a
persoanelor în vârstă și cu dizabilități în activitățile comunitare. Printre rezultatele
proiectului se numără amenajarea unui mini-parc cu echipament sportiv și a unei rampe
de acces pentru toți locuitorii satului, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și mame cu
cărucioare, persoane în vârstă etc.; 127 de copii de diferite vârste și adulți au participat la
concursul de desen și la expoziția cu tema: „Desenez pentru egalitate cu acces deplin”;
aproximativ 600 de persoane au fost informate despre dimensiunea de gen și importanța
participării familiilor la viața comunitară, atât femei cât și bărbați. După realizarea acestei
inițiative, APL din Andrusul de Jos a decis să aloce anual 2% din bugetul total pentru
inițiative ce promovează egalitatea de gen și, în special, pentru rezolvarea problemelor cu
care se confruntă femeile și persoanele cu dizabilități.
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Grupul de inițiativa locală „Din Străbuni Adunate” din satul Semeni și Primăria
Zagarancea au implementat proiectul „Conservarea tradițiilor populare prin prisma
dimensiunii de gen”. Bugetul proiectului a fost de: 63 217,92 MDL. Proiectul a avut
drept scop educarea noii generații în spiritul egalității sociale de gen și al luptei împotriva
violenței domestice, întărind astfel un nucleu comunitar ce va sprijini și încuraja
participarea activă a femeilor și bărbaților la procesele culturale și sociale. În cadrul
proiectului au fost procurate 20 de costume naționale pentru Ansamblul „Sânzâiene-
Cosânzene” din satul Semeni; organizarea a 3 sesiuni de informare în domeniul egalității
de gen; organizarea a 3 activități cu copii de grădiniță în cadrul cărora s-au discutat
aspecte legate de egalitatea de gen etc. 

Grupul de inițiativă locală Cahul și tinerii din colegiul „Iulia Hașdeu” au implementat
proiectul „Promovarea acceptării pozitive, necondiționate și empatice a femeilor în
societate”. Bugetul total a fost de 62 500 MDL. Principalele obiective ale proiectului au
fost de a sensibiliza comunitatea prin desfășurarea a zece seminare de instruire,
informare și consiliere a fetelor și femeilor care au nevoie de sprijin și integrare în
societate. În activitățile proiectului au fost implicate 356 de persoane (67 băieți, 289 fete).
De asemenea, au fost stabilite 3 parteneriate cu instituții din municipiul Cahul: Centrul de
Sănătate Prietenos al Tinerilor „Agape”, Cahul; Inspectoratul de Poliție Cahul, Primăria
Cahul; a fost organizată 1 vizită de studiu la „Casa Mărioarei”, care oferă sprijin femeilor
aflate în dificultate.
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Grupul de inițiativa locală „Albinuțele” din Rădenii Vechi și primăria satului Rădenii Vechi
au implementat proiectul „Viitor în siguranță”. Bugetul proiectului este de: 75 374,38
MDL. Inițiativa a vizat extinderea iluminatului stradal pentru două porțiuni de sat, astfel
asigurându-se iluminarea integrală a localității. Realizarea proiectului a sporit
accesibilitatea elevilor spre gimnaziul Rădenii Vechi, inclusiv a contribuit la buna
activitate a agenților economici din zona dată. Ca urmare a proiectului, echipa de
implementare a fost motivată să identifice în continuare surse financiare pentru a rezolva
problemele cu care se confruntă localitatea. De exemplu, intenționează să găsească
finanțare pentru procurarea și instalarea containerelor de gunoi, ce lipsesc în localitate. 

·Grupul de inițiativă locală Zîrnești, din raionul Cahul, a realizatul proiectul „Copii și
părinți în era digitală”. Bugetul proiectului a fost de: 67 249 MDL. Scopul acestuia a fost
de a informa cadrele didactice și părinții din raion în domeniul egalității de gen și
implicarea acestora în proiect. Astfel, 6 cadre didactice au fost formate în domeniul
egalității de gen; 71 de copii au beneficiat de condiții corespunzătoare în desfășurarea
activităților instructiv-educative fiind dotați cu: seturi de materiale didactice, 4
televizoare, etc. 120 de părinți au fost informați despre stereotipurile de gen prin
intermediul activității „Ne educăm fetele și băieții la fel”;  20 de tați și 50 de copii au fost
implicați în activități de promovare a unui mod de viață sănătos, practicarea sistematică a
exercițiilor fizice și sportului. 
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12 Acorduri de Parteneriat au fost semnate cu APL-urile din Zagarancea, Pîrlița,
Ungheni, Măcărești, Rădenii Vechi, Manoilești, Larga Veche, Slobozia Mare,Văleni, Cahul,
Zîrnești, Andrușul de Jos.

38 reprezentanți ai APL-urilor și-au dezvoltat capacitățile și cunoștințele despre
noțiunea și semnificația egalității de gen, bugetarea sensibilă la gen, bugetarea
participativă și modul de aplicare a instrumentelor participative în dezvoltarea politicilor
publice sensibile la gen. Sesiunea de informare a avut două componente: noțiuni generale
despre egalitatea de gen și importanța împuternicirii economice, sociale și politice a
femeilor, iar cea de-a doua componentă a fost dedicată politicilor publice participative și
incluzive. Aceasta s-a referit la importanța bugetării sensibile la gen, bugetării
participative etc. Sesiunea de instruire a pus bazele teoretice pentru reprezentanții APL
în ceea ce privește procesul de adaptare a strategiilor de dezvoltare locală la dimensiunea
de gen. Astfel, au fost prezentate principalele realizări privind implementarea principiului
egalității de gen și asigurarea echității în Republica Moldova. Experții și expertele
contractate de AO IVC au enumerat pașii ce trebuie urmați pentru revizuirea
documentelor de politici publice la nivel local, au prezentat metodologia de ajustare a
politicilor publice, a programelor și investițiilor, inclusiv au enumerat indicatorii ce trebuie
luați în calcul pentru o bugetare sensibilă la gen.
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2 ateliere de formare au fost organizate la Cahul și Ungheni. La acestea au participat 41
de reprezentanți și reprezentate ai OSC-urilor, APL-urilor, cadre didactice, agenți
economici etc. Atelierele de informare și-au propus drept scop instruirea participanților în
scrierea de proiecte, inclusiv planificarea și implementarea acestora. În ambele zile de
instruire au fost identificate probleme în baza cărora participanții au creat propuneri de
proiecte. Problemele identificate au fost: accesul redus la informații privind demararea
unei afaceri, condiții de muncă inadecvate, lipsa accesului la servicii publice pentru
persoanele cu nevoi speciale, trotuare neadaptate la necesitățile mamelor etc.

Platforma femeilor active din raioanele Ungheni și Cahul, creată pentru promovarea
egalității de gen și a drepturilor omului în elaborarea politicilor locale, și-a continuat
activitatea. Pe parcursul anului 2022, au fost organizate 12 ședințe, din 17 planificate în
întreg proiectul. Temele abordate în cadrul platformei au fost: sindromul burnout, rolul
femeilor în reducerea provocărilor generale de schimbările climatice, critică sau feedback,
personal branding, educația financiară pentru adulți, oportunitățile de abilitate economică
pentru femeile din mediul rural și din orașele mici, prevenirea și combaterea hărțuirii
sexuale, munca în echipă, arderea emoțională, atelier de comunicare. 

6 video-uri despre rezultatele implementării Programului de inițiative locale au fost
filmate și prezentate publicului. AO IVC a fost responsabilă de realizarea a 3 video-uri: (1)
„Copii egali – șanse egale”, realizat de OSC-ul „Totul pentru Copil” din satul Pîrlița, (2)
„Conservarea tradițiilor populare prin prisma dimensiunii de gen”, implementat de Grupul
de Inițiativă Locală „Din străbuni adunat” din satul Semeni și (3) „Viitor în siguranță”,
realizat de Grupul de Inițiativă Locală „Albinuțele” din satul Rădenii Vechi.
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„CONSOLIDAREA
PARTENERIATULUI PUBLIC-PRIVAT
PENTRU UN RĂSPUNS EFICIENT LA

CRIZA REFUGIAȚILOR ÎN
MOLDOVA”. Proiectul este

implementat de către AO IVC cu
susținerea UN Women și finanțat de

Fondul de Asistență Umanitară al
Femeilor pentru Pace (WPHF).
Proiectul este implementat pe

teritoriul raioanelor Anenii Noi, Cahul,
Orhei, Căușeni și Ștefan Vodă.

Perioada de implementare: Iulie 2022
– Iunie 2023.

 

SCOPUL PROIECTULUI 
 

Consolidarea parteneriatului dintre autoritățile publice locale și organizațiile
societății civile din raioanele Anenii Noi, Cahul, Orhei, Căușeni și Ștefan Vodă în
vederea dezvoltării răspunsurilor adecvate la crizele umanitare, bazate pe
evaluarea nevoilor de gen, orientate spre reducerea vulnerabilităților, abordarea
riscurilor și promovarea rezilienței femeilor și fetelor la efectele de război. 

 
 
 
 Consolidarea capacităților autorităților publice locale și organizațiilor non-

guvernamentale din raioanele pilot (Anenii Noi, Cahul, Orhei, Căușeni și Ștefan
Vodă) de a elabora Planuri de acțiuni locale în vederea gestionării eficiente a
situațiilor de criză și în special a crizei refugiaților. 

Acordarea de granturi, în bază de concurs, OSC-urilor conduse de femei din
raioanele pilot ale proiectului pentru a oferi asistență femeilor și copiilor
refugiați. 5 OSC-uri conduse de femei (câte 1 OSC din fiecare raion) au
beneficiat de granturi în valoare de 20.000 euro pentru a implementa, în
parteneriat cu autoritățile publice locale, acțiuni de asistență pentru refugiați.
Granturile oferite nu se vor limita doar la furnizarea de alimente și articole de
igienă personală refugiaților. Acestea vor cuprinde asistență specifică prin
acordarea protecției sociale suplimentare femeilor și copiilor, crearea și/sau
amenajarea spațiilor prietenoase pentru dezvoltarea lor, facilitând integrarea
acestor categorii în activitățile/programele existente la nivel local.

OBIECTIVE SPECIFICE 
 

 

 



REZULTATE OBȚINUTE ÎN 2022
2 instruiri au fost organizate pentru 28 de reprezentanți ai APL-uri din raioanele pilot
Anenii Noi, Cahul, Orhei, Căușeni și Ștefan Vodă și 32 reprezentanți din cadrul OSC-
urilor conduse de femei din aceste raioane. Participanții și participantele și-au dezvoltat
capacitățile în vederea consolidării unui parteneriat durabil în planificarea și acordarea
asistenței umanitare femeilor și copiilor refugiați, precum și în elaborarea planurilor locale
de acțiuni pentru răspunsuri eficiente la situații de criză. Pe parcursul celor două instruiri,
participanții au aflat cum să facă analiza necesităților sensibile la gen, cum să încadreze
aceste necesități în planificarea activităților și cum aceste activități să se regăsească în
planurile de acțiuni ale Autorităților Publice Locale. 

5 OSC-uri conduse de femei din raioanele pilot ale proiectului Anenii Noi, Cahul, Orhei,
Căușeni și Ștefan Vodă au beneficiat, fiecare în parte, de granturi în valoare de 20.000
euro pentru a implementa, în parteneriat cu autoritățile publice locale, acțiuni de asistență
pentru refugiați. E vorba de AO „Femeie. Speranță. Viitor” din Anenii Noi, AO „AZI” din
Cahul, „Asociația Psihologilor Tighina” din Căușeni, AO „Dăruim Vise” din Orhei și
„Asociația băștinașilor din satul Copceac”. AO IVC și-a propus ca sprijinul financiar oferit
celor cinci organizații să contribuie, într-un final, la îmbunătățirea calității vieții fetelor,
femeilor și copiilor care au căutat un refugiu în Republica Moldova. 
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5 Acorduri de grant au fost semnate cu cele cinci OSC-uri câștigătoare. Acordurile
prevăd condiții foarte clare de gestionare a granturilor și conțin planuri de acțiuni
asumate de fiecare OSC subgrantat pentru realizarea activităților ale căror menire este să
susțină, într-un final, persoanele refugiate din Ucraina. În special este vorba de femei și
fete, copiii și vârstnici. Ajutorul acordat persoanelor refugiate, prin intermediul granturilor,
urmează să fie oferit strict în conformitate cu necesitățile identificate și nu se referă doar
la necesitățile de bază (produse alimentare și îmbrăcăminte), dar se referă la activități de
abilitare și integrare a femeilor în comunitățile gazdă. 

5 sesiuni de mentorat (din totalul de 12 programate) au fost organizate pentru
reprezentanții APL și OSC din raioanele pilot în scopul acordării asistenței directe privind
elaborarea propriu-zisă a Planurilor locale de acțiuni pentru gestionarea eficientă a crizei
refugiaților. La cele cinci sesiuni de mentorat au participat 69 de persoane (56 din partea
APL și 13 din partea OSC). Participanții și participantele au fost ghidați cum să planifice
asistența umanitară, ce acțiuni urmează a fi realizate astfel încât acestea să fie bazate pe
necesități, în special ale femeilor și copiilor refugiați, cum să răspundă și altor situații de
criză care, eventual, s-ar putea produce. AO IVC a contractat două experte naționale în
domeniul planificării și gestionării crizelor pentru a oferi sprijin ghidat APL-urilor și OSC-
urilor implicate în proces. 
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5 proiecte ale Planurilor locale de acțiuni din cele 5 raioane pilot au fost elaborate.
Planurile respective oferă măsuri eficiente de gestionare a crizei umanitare, sporind astfel
capacitățile reprezentanților APL și ale societății civile de a reacționa prompt, adecvat și
coordonat în cazul producerii unor situații de criză. Pentru realizarea acestor planuri au
fost create grupuri de lucru, prin dispoziția președinților de raion, la care au participant
expertele contractate de AO IVC, la fel și reprezentanți ai echipei noastre. OSC-urile
implicate au încheiat Acorduri de parteneriat cu Autoritățile Publice Locale pentru a
asigura o cooperare durabilă și eficientă în vederea realizării Planurilor locale de acțiuni. 
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„CONSOLIDAREA EFORTULUI MOLDOVEI ÎN CONTEXTUL CRIZEI REFUGIAȚILOR”.
Proiectul este implementat de AO „Institutum Virtutes Civilis” cu suportul financiar al

Consiliului Danez pentru Refugiați (DRC). Perioada de implementare Aprilie –
Decembrie 2022.

SCOPUL PROIECTULUI 

Susținerea persoanelor refugiate din Ucraina prin acordarea asistenței umanitare
începând de la produse alimentare și non-alimentare, îmbrăcăminte de sezon,
amenajarea spațiilor prietenoase pentru copii,  până la dotarea Centrelor de
cazare cu echipamente, tehnică de uz casnic și mobilier pentru a crea condiții
optime de cazare pentru persoanele refugiate.

Asigurarea necesităților de bază pentru adulți și copii refugiați cazați în
centrele de acomodare, inclusiv în familiile gazdă, din raioanele Ialoveni și
Strășeni, prin oferirea produselor alimentare, igienice, îmbrăcăminte de
sezon, saltele, etc, necesare pentru sprijinirea refugiaților;
 Procurarea hainelor pentru sezonul rece pentru copii de diferite vârste
acomodați pe teritoriul raioanelor Ialoveni și Strășeni;
Dotarea Centrului de cazare a refugiaților al Biroului Migrație și Azil al
MAI cu mobilier, paturi, saltele, tehnică de uz casnic (mașini de spălat,
aragaze, televizoare, frigidere, cuptoare cu microunde, radiatoare
electrice etc);
Amenajarea spațiilor prietenoase pentru copii pe teritoriul Centrelor de
cazare a refugiaților;
Acordarea asistenței autorităților publice în gestionarea fluxului de
refugiați la punctele de trecere a frontierei de stat, prin organizarea
transportului, furnizarea informațiilor relevante despre opțiunile de
călătorie sau condițiile de ședere în Republica Moldova, precum și
documentele necesare pentru călătoriile ulterioare, etc.
Suport pentru voluntarii Platformei „Moldova pentru Pace” prin oferirea
prânzurilor și a articolelor/ustensilelor necesare pentru executarea
activităților de împachetare a bunurilor și sortare a bunurilor destinate
refugiaților.

OBIECTIVE SPECIFICE 



REZULTATE OBȚINUTE ÎN 2022
2450 de persoane refugiate, cazate pe teritoriul raioanelor Ialoveni și Strășeni, au fost
asigurate cu necesități de bază pentru a le facilita șederea în Republica Moldova. Au fost
alese aceste două raioane pentru că, în martie 2022, reprezentau raioanele cu cel mai
mare număr de persoane refugiate din Ucraina, găzduite de cetățeni și administrația
publică locală de aici. La Ialoveni erau cazați peste 1364 de refugiați (735 adulți, 629
copii), iar la Strășeni – 806 refugiați (424 adulți și 382 de copii). Asistența a fost oferită
celor mai vulnerabile categorii de refugiați: persoane cu nevoi speciale, vârstnici, mame
cu copii și persoane ale căror viață era în pericol din cauza problemelor de sănătate.

231 copii refugiați din raioanele Ialoveni și Strășeni au fost asigurați cu îmbrăcăminte
pentru sezonul rece al anului (paltoane, scurte, căciuli, fulare, încălțăminte, mănuși, veste,
etc). Echipa AO IVC a contactat fiecare familie în parte pentru a afla care sunt cerințele
exacte ale copiilor. Prin urmare, ajutorul a fost țintit și în baza necesităților declarate ale
familiilor. 

 
110 de paturi etajate, 220 de saltele 20 mese de birou au fost procurate pentru
îmbunătățirea condițiilor de ședere în Centrul de cazare al solicitanților de azil al Biroului
Migrație și Azil al MAI. De asemenea, la cererea administrației centrului și a persoanelor
refugiate, cazate în cadrul acestuia, a fost procurată tehnică de uz casnic (4 mașini de
spălat, 4 aragaze, 6 frigidere, 20 radiatoare electrice, 2 televizoare etc). De asemenea, 1
spațiu de joacă pentru copii a fost amenajat pe teritoriul Centrului în cauză. La modul
practic, spațiul a fost dotat cu balansoare, tobogane și jucării sigure pentru activități în
aer liber destinate copiilor cazați în Centru. 
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4717 de persoane refugiate din Ucraina au beneficiat de asistență la traversarea
punctului de trecere a frontierei de stat Palanca. Această asistență a fost oferită prin
intermediul voluntarilor calificați ai Platformei „Moldova pentru Pace”, care au facilitat
intrarea pe teritoriul Republicii Moldova a refugiaților prin furnizarea informațiilor
necesare despre șederea în țară sau continuarea deplasării peste hotarele țării,
organizarea transportului, implicarea în rezolvarea diverselor probleme etc. 

30 de voluntari ai „Platformei Moldova pentru pace”, care activează în depozitele în
care se colectează și distribuie pachete cu ajutoare pentru persoanele refugiate din toată
țara, au beneficiat zilnic de prânzuri calde. 

 
464 de persoane au beneficiat de un suport asistat din partea administrației Centrului de
cazare a refugiaților, deschis în cadrul Facultății Relații Internaționale, Științe Politice și
Administrative a USM. Administrația acestui Centru a fost susținută, inclusiv financiar,
din sursele financiare ale proiectului, pentru asigurarea bunei gestionări a Centrului,
înregistrând zilnic refugiații, asigurându-le zilnic produse alimentare și non-alimentare și
asigurându-le accesul la serviciile medicale și juridice, atât pentru adulți, cât și pentru
copii. 
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AO „Institutum Virtutes Civilis” pledează pentru o comunicare constantă cu
partenerii și beneficiarii săi. Iată de ce, de la an la an adaptăm strategia de
comunicare cu publicul nostru la cele mai actuale tendințe. Pe parcursul anului
2022 au fost elaborate, publicate și distribuite 174 de articole și produse media
despre activitățile și beneficiarii proiectelor pe pagina web oficială a AO
„Institutum Virtutes Civilis”. 

Pe rețelele sociale aferente, în special Facebook, Linkedin și Instagram, au fost
făcute circa 150 de postări, care au avut impact asupra aproximativ 70.000 de
persoane în mediul online. De asemenea, au fost făcute peste 140 de postări în
grupul „Women4Leadership”, care numără 585 de membri activi.

COMUNICARE ȘI VIZIBILITATE
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Echipa AO „Institutum Virtutes Civilis” a răspuns prompt la cererile instituțiilor de
presă de oferire a declarațiilor, interviurilor etc. Considerăm că mass-media
reprezintă un partener important al OSC-urilor, iar buna relație cu presa înseamnă,
de fapt, o bună relație cu beneficiarii finali ai proiectelor pe care le implementăm. De
asemenea, experta pe comunicare din cadrul AO IVC constant a realizat instruiri
pentru organizațiile partenere din cadrul proiectelor implementate, astfel încât
produsele de comunicare realizate de acestea să corespundă, pe de o parte,
criteriilor de vizibilitate ale finanțatorilor, pe de altă parte, să răspundă necesităților
și așteptărilor publicului: de a fi informat corect și transparent. 



Printre partenerii media care pe parcursul anului 2022 au oglindit evenimentele și
activitățile AO „Institutum Virtutes Civilis” se numără postul publice de Radio, postul

național de televiziune Moldova 1, Radio Chișinău, Radio „Vocea Basarabiei”,
Anticorupție.md, Moldova.org, TV 8, TVR Moldova, Realitatea TV etc. 

 

AO „INSTITUTUM VIRTUTES CIVILIS”
RAPORT ANUAL 2022

 

Președinta AO
„Institutum Virtutes
Civilis”, Liliana
Palihovici, oferă un
interviu echipei de
filmare de la TVR
Moldova.

Coordonatoarea
proiectului
„Parteneriate pentru
liderismul femeilor”,
Inga Iovu, oferă un
interviu la Radio
Moldova. 



AO „INSTITUTUM VIRTUTES CIVILIS”
RAPORT ANUAL 2022

 

Managera proiectului
„Tinerii și Tinerele
pentru egalitate și
nediscriminare - etapa
II”, Olesea Vladîca, oferă
un interviu despre
activitățile proiectului.

Președinta AO
„Institutum Virtutes
Civilis”, Liliana
Paihovici, în timpul
unei ediții a emisiunii
„Buna Seara” de la 
 postul public de
televiziune.



PARTENERII NOȘTRI ÎN 2022

AO „INSTITUTUM VIRTUTES CIVILIS”
RAPORT ANUAL 2022
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